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Instruktion egenkontroll journalgranskning HSL  

 

Syfte 

Att säkerställa att journaler upprättas och innehåller det lagstiftningen samt kommunens 

riktlinje beskriver, finna förbättringsområden och få en kvalitetsutveckling för att försäkra 

patienten en god och säker vård.  

 

Bakgrundsinformation 

Enligt SOSFS 2011:9 ansvarar den som bedriver hälso- och sjukvård eller verksamhet 

enligt socialtjänstlagen och LSS att inrätta ett ledningssystem för det systematiska 

kvalitetsarbetet. Med stöd av ledningssystemet ska verksamheten planera, leda, kontrollera, 

följa upp, utvärdera och förbättra verksamheten. Som ett led i det systematiska 

uppföljningsarbetet utförs därför egenkontroller inom olika områden. Denna instruktion 

säkerställer att alla verksamheter dokumenterar egenkontrollen på samma sätt. 

Koppling till lagstiftning och andra styrdokument  

Patientdatalag (2008:355) 

Författningen Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2016:40) om 

journalföring och behandling av personuppgifter i hälso- och sjukvården   

Berörda enheter 
 Enhet som ska rapportera 

 

Egenregi 

 

Hälso- och sjukvård 

 

 

Tidpunkt för egenkontrollen 

I februari varje år. 

 

Ansvar 

Enhetschef ansvarar för att egenkontrollen genomförs, rapporteras i Stratsys och 

analyseras. 

 

Urval 

Granskning sker av 10 journaler. Urvalet sker slumpmässigt. 

 

Inrapportering 

Enhetschef överför resultatet av journalgranskningen senast i mars till Stratsys. 
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https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/patientdatalag-2008355_sfs-2008-355
http://www.socialstyrelsen.se/sosfs/2016-40
http://www.socialstyrelsen.se/sosfs/2016-40
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Åtgärder 

För frågor med bristfälligt resultat ska analysen i Stratsys även innehålla åtgärder. 
 

 

≥ 80 % - Bra, ingen åtgärd behövs 

51-79 % - Bristfälligt, åtgärd behövs 

≤ 50 % - Mycket bristfälligt, akut åtgärd 

 

 

Lathund Stratys 

Särskild Excel-mall, se HSL-handboken – Mall egenkontroll journalgranskning HSL, finns 

framtagen för ifyllandet av uppgifter. Det sammanställda resultatet ska sedan matas in i 

Stratsys.  

 

I Stratsys hittas egenkontrollen i årshjulet men också i styrmodellen 

Kvalitetsledningssystem för socialförvaltningen. Under fliken Följa upp hittas Checklistor. 

Den checklista som används heter Journalgranskning HSL. 

 

I Stratsys ställs pekaren på frågan. En skiftnyckel syns då. Tryck på skiftnyckeln. Antal 

Ja/Nej/Ej aktuellt svar läggs in. Stratsys räknar sedan om siffrorna till procent. 
 

Rapport för analys finns som länk till egenkontrollen i årshjulet. Välj rapportera. Tryck på 

penn-symbolen för den rubrik du vill skriva under. Glöm inte att tryck spara och stäng. När 

du är klar med rapporten ska den klarmarkeras. Detta görs enklast genom att du kryssar i 

rutan Avsnitt klart som finns under rutan Spara och stäng. Du måste klarmarkera varje 

rapportdel. 
 

Denna instruktion finns även i Stratsys som dokument i skiftnyckeln på 

Områden/journalgranskning HSL samt som länk i årshjulets egenkontroll 

Journalgranskning HSL. 

 


